
                     Kính gửi: - Báo Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh;          

- Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao huyện, thị      

xã và thành phố. 

 

Căn cứ vào những nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Để làm tốt công 

tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan báo chí, cơ quan  truyền thông trong tỉnh thực hiện tuyên truyền 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2021 như: 

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16/7/2021 của 

Bộ Y tế về truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 -

2022 (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 2874/UBND-THNV ngày 

20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP 

ngày 14/7/2021 của Chính phủ  (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 

21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung 

cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 

27/7/2021 về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 

19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 -2030 (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 20/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-

CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư (đính kèm); 
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- Phổ biến theo nội dung Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 30/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 

(đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 523/TTCS-TT ngày 29/7/2021 của Cục 

Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

giai đoạn 2021-2025 (đính kèm); 

- Phổ biến Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ 

quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách 

mạng (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá 

trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 (đính kèm); 

- Phổ biến Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 28/7/2021 của Sở Y tế về việc 

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 28/7/2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, 

mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, 

thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 4569/BNN-BVTV ngày 21/7/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống 

sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu-Mùa, Thu Đông năm 2021 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động 

khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát giồng, 

đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 

- Phổ biến Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 

(đính kèm); 
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- Phổ biến Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực 

hiện quản lý chất thải rắn (đính kèm). 

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền thêm một số nội dung như: 

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tiếp tục và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; công tác thông tin đối ngoại, tuyên 

truyền biển, đảo; phòng, chống mua bán người, công tác an toàn thực phẩm, an 

toàn vệ sinh lao động và trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về tình hình đảm 

bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh, trong đó có đạo Tin Lành; tuyên truyền 

công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021; 

triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư; Kế hoạch số 60/KH-UBND 

ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới; và tuyên truyền xử 

phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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